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السعــار 

السعار  »Rabies« مرض هام جدا وخطير من األمراض المشتركة التي 

تنتقل من الحيوان الي اإلنسان وهو من اقدم األمراض الوبائية التي عرفها اإلنسان 

حيث اكتشف في مصر نحو عام 3200 ق . م . 

 

 وقد وصفه أرسطو في المؤلفات اليونانية القديمة باسم Lyssa،  وفي البالد 

العربية هو السعار أوالعناز، وهو مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب عددا 

من الحيوانات البرية و األليفة والتي منها ينتقل إلى اإلنسان أوإلى حيوان آخر من 

خالل التعرض للعاب الحيوانات المصابة مباشرة عبر عض وتمزيق األنسجة 

الجلدية المتشققة واألغشية المخاطية أو خدشها أو لحسها مثال. ويؤدي داء الكلب، 

بعد تطور أعراضه إلى وفاة المصاب به سواء كان حيوانًا أو آدميًا.

عدد ضئيل جدا ال يتعدي عدد أصابع اليد الواحدة هم األشخاص الذين ظهرت 

كلمة اإلرشاد

يهدف االرشاد البيطرى الى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمربى 

والفالح المصرى وتنمية القرية المصرية عن طريق النهوض بالثروة الحيوانية 

والحفاظ عليها .

 كما يهدف الى حل مشاكل األطباء العاملين فى الحقل البيطرى وكذا مشاكل 

المربين من غير األطباء أو صغار الفالحين والتصدى لجميع األمراض الوبائية  

والمعدية الى جانب األمراض المشتركة .
الكلمة  على  تعتمد  التى  االتصال  قنوات  احدى  هى  اإلرشادية  والمطبوعات 

المكتوبة فى توصيل الرسالة اإلرشادية للطبيب أو المربى بلغة سهلة وبسيطة حيث 

ثبت بالتجربة التجاوب الفعال بين اإلرشاد البيطرى والزمالء األطباء ومن المربين .

البيطرى ترحب  ادارة االرشاد  البيطرية متمثلة فى  للخدمات  العامة  والهيئة 

الحالى  الوقت  فى  األهمية  ذات  الموضوعات  عن  ومقتراحاتكم  باستفساراتكم  

الالزمة  الخطط  اعداد  يمكن  حتى  واستثمارها  الحيوانية  الثروة  وتنمية  لحماية 

لتنفيذ مقترحاتكم وحل المشاكل الحقلية كما يرحب أيضا باستعداد اى زميل العداد 

نشرة ارشادية جديدة بما يخدم الثروة الحيوانية واالقتصاد القومى .
     

دكتور       

عصام عبد الشكور فرحات      

مدير عام اإلدارة العامة       
للخدمات واإلرشاد      
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عليهم أعراض هذا المرض وكتبت لهم النجاة ، ولوال هؤالء األشخاص لوصلت 

نسبة الوفيات بهذا المرض الي 100 % ، ولعل هذه النسبة األكثر فتكا وترويعا 

لإلنسان فلم تبلغها اشرس األوبئة  الحديثة بعد .

المرض عادة ماتكون عن طريق  انتقال هذا  الرغم من أن طريقة  هذا علي 

العقر وهذا فضل من اهلل سبحانه وتعالي علي اإلنسانية والحياة علي هذا الكون،  

حيث أن الفيروس ال ينتقل عبر الوسائل الشائعة التي تنتقل بها األوبئة كالهواء 

والماء والغذاء أو حتى لدغ الحشرات .

من 55.000 ضحية  بأكثر  الفتك  على  قادرا  الخطير  المرض  هذا  والزال 

سنويا من بين 10 مليون إصابة مشتبهة معظمها في البلدان الفقيرة و النامية بعكس 

البالد الغنية ودول الشمال ، التي أصبح بعضها اآلن خالى تماما من الوباء  .

 • مصدر العدوى: 

فيروس داء الكلب يتواجد بين 

مجموعة من الحيوانات البرية 

الشكــل   « مستمــر  بشكـل 

وتلك   » المستوطن  الوبائي 

المصدر  تعد  الحيوانات 

األساسي إلنتشار المرض بين 

أو  البعض  بعضها  الحيوانات 

بين الحيوانات واإلنسان . 

الوطاويط  وحتى  والوشق  البرية  والقطط  والكالب  والثعالب  الذئاب  المجموعة  هذه  تضم 

)الخفافيش( وتنقل المرض أيضًا الحيوانات األليفة مثل الكالب المنزلية والكالب الضالة والقطط 

وكل المواشي ) الحمير والجمال واألغنام والبقر والخيول(.

اإلنسان  إلي  المصاب  الحيوان  من  العدوي  تنتقل  قد  الحاالت  بعض  في 

وجود  بسبب  وذلك  الحيوان  هذا  يفحص  الذي  البيطري  الطبيب  أو  المخالط 

الفيروس في لعاب الحيوان المصاب قبل ظهور األعراض اإلكلينيكية بحوالي 

خمسة أيام إذا كان هذا الشخص المخالط يعاني من وجود جرح حديث في اليد 

أثناء فحص الفم ومن المالحظ أن الفيروس يتواجد في ألبان الحيوانات المصابة 

لو كانت حيوانات مدرة لأللبان غير أن انتشاره عبر هذا الطريق لم يتأكد بعد. 
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• كيف حتدث اإلصابة بداء الكلب ؟

من الناحية الوبائية تحدث اإلصابة بداء الكلب بطريقتين : 

في  ينتشر  والذي  الحضري(  الكلب  داء   ( الكلبي   النوع    : األولى  الطريقة 

التي سبق وأن أصيبت من  الضالة  الكالب  بالسكان ومصدره  المأهولة  المناطق 

حيوانات برية ثم نقلته إلى كالب المدينة وبعض الحيوانات األليفة. 

الحيوانات  بين  المرض   انتشار  تعني  فهي  البري  النوع   : الثانية  الطريقة 

البرية والمتوحشة ومن ثم يتواصل انتشار الفيروس بينها بشكل مستمر ومتوطن 

وتلك الطريقة هي المصدر األساسي النتقال العدوى إلى الكالب األليفة او الضالة 

الريفية   القرى  في  لياًل   ) واألغنام  الماشية   ( الفالحين  ممتلكات  مهاجمتها  أثناء 

وقد  العدوى،  اليها  وتنتقل  فتجرح  الحراسة  كالب  وبين  بينها  اشتباك  وحدوث 

يتعرض لها اإلنسان خاصة هواة الصيد البري أو عابري السبيل والتائهين . 

 

غير أن الكالب ال تزال تشكل العائل الرئيسى في أفريقيا وآسيا، وهي المسؤولة 
عن معظم الوفيات علي مستوي اإلنسان . 

العقر هو أكثر الطرق المعروفة النتقال الفيروس  ويجب أن يوضع في االعتبار 
أن الخدوش التي يحدثها الحيوان المصاب تحمل خطر كامن لنقل العدوى بالرغم 

من أنها من أقل الطرق في نقل الفيروس .
 أما فى حالة الخفافيش فإن نقل العدوى يتم عن طريق اإلستنشاق ولذلك فإنه 
عند التعرض للخفافيش  يكون البدء في العالج ضروريا  وفي دراسة لعشرين 
إصابة في اإلنسان تم حصرها منذ سنة 1990 لها ارتباط بالخفافيش تبين عدم 
وجود عض أو خدوش إال في حالة واحدة  وكان من غير الواضح كيفية انتقال 
الفيروس في بقية الحاالت و يتوقع الدارسين أن يكون انتقال العدوى قد تم عن 
طريق إستنشاق كمية كبيرة من إفرازات الخفافيش كما يحدث عند المستكشفين 
للكهوف التي بها خفافيش, أو داخل المعامل والمختبرات التي تهتم بدراسة داء 

الكلب.
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• املسبب املرضي : 

الكلبية  الفيروسات  مجمـــوعة  الي  ينتمي  األعصـــاب  يصيب  فيروس  هو 

 Mononegavirales رتبة Rhabdoviridae في عائلة  Lyssa virus genus

يبلغ طوله حوالي 180 نانوميتر وقطر الشريحة حوالي 75 نانوميتر .

هذا الفيروس هش ويتأثر بأغلب المطهرات ويموت في اللعاب الجاف خالل 

ساعات يظل الفيروس لمدة حوالي ثالث ساعات بمكان العقر في حالة خمول تام 

ثم يبدأ في اإللتصاق بنهايات األعصاب مع مستقبالت الخاليا العصبية  ثم يبدأ 

 CNS  في الحركة عن طريق الممرات العصبية في الجهاز العصبي المركزي

حتي يصل الي المخ .

يتم  ثم  لذلك  المخصصة  اآلمنة  المختبرات  في  يعزل  أن  يمكن  والفيروس 

زراعته حيث يتكاثر في أنسجة الزرع النسيجي لبعض الحيوانات ) مثل صغار 

حيوان الجربوع وحيوانات التجارب األخري ( .

• فرتة حضانة املرض :

يجب  آخر(  أي حيوان  أو  كلب   ( كان مصدرها  مهما  أي عضة  عند وقوع 

التفكير دوما بأسوأ االحتماالت ومنها أن يكون ذلك الحيوان مصابا بداء الكلب أو 

مسعورًا ما لم يثبت عكس ذلك ، ومابين زمن العضة وظهور أعراض المرض 

في  تطول  قد  وأحيانا  أسابيع  إلى8   3 مابين  تتراوح  التي  الحضانة  فترة  تمتد 

حاالت نادرة إلى سنتين لكن المتوسط يظل في حدود 4 أسابيع وهذه الفترة هي 

وهذا  مصابا  الكلب  كان  إذا  المرض  حدوث  لتفادي  والممكنة  الذهبية  الفرصة 

يتطلب بالضرورة توفير اللقاح للمعضوض .

أما بعد هذه الفترة الذهبية ، فإن موت المصاب يصبح أمرا مؤكدا ما لم تحدث 

المعجزة ، وفي هذه األثناء يتطلب األمر التحري عن الكلب او الحيوان العاقر 
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المشتبهه به ومراقبته بصورة مستمرة عبر حجزه في مكان آمن ،  لمدة ال تقل 
عن عشرة أيام ، فإذا نفق في هذه الفترة أصبح مؤكدا أنه مريض بالداء ، وإذا 
تعذر القبض عليه وحجزه يتم  قتله وقطع رأسه ونقله إلى المختبر حيث يمكن 
هناك التعرف على اإلصابة من عدمها وتلك هي مهمة األطباء البيطريون  وفي 

كل األحوال يجب البحث عن اللقاح وقطع الشك باليقين. 

تختلف سرعة ظهور األعراض بناء علي : 

مكان  حدوث العقر وقربه من الرأس. 1
حالة ومكان العقر إذا كانت مكشوفة او مغطاة ومكسية بالثياب .. 2
عمر المصاب وطوله  فالطفل او قصير القامة أطرافه قريبة من رأسه  . 3

مما يعمل على قصر فترة الحضانة 

 

• ملاذا خياف املريض املصاب بداء الكلب من املاء ؟ 

التحكم بحركة العضالت في المخ  الكبير في مركز  التلف  يحدث هذا بسبب 
حيث تتعطل وظائف مجموعة هامة من أعضاء الجسم الحيوية من بينها البلعوم 
في  مؤلمة  والتنفس  البلع  عمليات  فتصبح  الصدري  والقفص  الحاجز  والحجاب 
النفسية  اإلضطرابات  ومع  يطاق  ال  كابوس  إلى  فتتحول  األلم  يزداد  ثم  البداية 
بمجرد رؤية  األلم  الخوف من  يتعاظم  البصري  الجهاز  التي تصيب  والعصبية 
الماء واألشياء والتي أكثرها يحتاجها ويتمناها المريض لكنها تتسبب له في آالم 
حادة، وتعرف هذه الحالة برهاب الماء أو ) Hydrophobia( ويصيب المرض 
العضالت المحركة للحبال الصوتية لذا فإن صوت المريض يتغير بشكل كبير 

ويتصور البعض أنه ينبح وهو في الحقيقة يعوي من األلم .

-  أعراض السعار فى الحيوانات المختلفة :
I.  األعراض المرضية في الكالب : 

تظهر األعراض المرضية في الكالب بشكلين معروفين 

 » Furious form « أوال : نموذج الهياج العصبي

وهذا النموذج يمر بثالث أطوار : 

1 - طور الكآبة : حيث تتغير طباع الحيوان فيميل الي العزلة ويتخير األماكن 
المظلمة ألن الضوء قد يضايقه ، ويفقد شهيته المعتاده للطعام ، ويفر من صاحبه 
ويبتعد عنه وال يطيعه وال يتعرف عليه وان كان يظل بالقرب من مأواه ، ويعاني 
من حساسية شديدة لألصوات والحركات وينجذب نحو أي صوت وترتفع درجة 
حرارته  O 40,5 -  39,5  م  ثم يمتنع عن األكل والشراب ثم يبدأ في ابتالع أشياء 

غير مألوفة مثل الحجارة واألخشاب وما شابه .
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2- طور الجنون او الهياج : 

حيث يصاب الكلب بالقلق واإلضطراب والهياج العصبي وذلك نتيجة وصول 
الفيروس الي المخ ، وتستغرق هذه األعراض من عدة ساعات إلي عدة أيام ، 
سريعة  حركاته  تكون  العصبي  والهياج  الجنون  من  حالة  في  الكلب  فيها  نري 
وعصبية ومندفعة وبدون خوف من أي شئ ثم يبدأ في مهاجمة األجسام المتحركة 
امامه ويعقر كل شئ يراه ، وحتي إن تم حبسه في قفص حديدي فانه ال يتواني عن 
عقر الحديد نفسه ومن ثم تتكسر اسنانه وقد ينكسر الفك نفسه ، ثم يتحول صوت 
الكلب إلي حشرجة ويعوي بصوت مبحوح وال يقترب من الماء مطلقا ، وقرب 
النهاية يحدث خلل في توازن جسم الكلب وتكون حركته الإرادية وقد يفشل في 

الهجوم علي فريسته النعدام التوافق العصبي والعضلي . 

 

3 - طور الشلل : حيث يتدلي الفك األسفل للكلب المصاب ويتساقط اللعاب وال 
يستطيع الوقوف علي أرجله ويعاني من تقلصات وشلل في باقي عضالت الجسم 
والحجاب الحاجز مما يعوق التنفس ثم ينفق الكلب في خالل 4 الي 8 ايام من بدء 

ظهور اعراض الشلل .

Dumby  form : ثانيا : النوع الساكن

1(  يسير الكلب مثل الدب ورأسه مدالة الي اسفل .

 2( يحدث للكلب شلل بالفك السفلي ويصبح غير 
قادر علي العض ويتساقط اللعاب من الفم بكثرة وقد 

يعتبر ذلك من العالمات المميزة للمرض .
البلع  في  صعوبة  من  الكلب  يعاني   )3

. Disphagia
4( يمتد الشلل من الفم للعضالت الي الحجاب 
في  صعوبة  فتحدث  الصدري  والقفص  الحاجز 
المثانة  وشلل  الهضم  عسر  مثل  اخري  التنفس 

بنفوق  تنتهي  أيام   4 الي   3 من  نحو  األعراض  هذه  تستغرق   . الشرج   وفتحة 
الكلب .

II. األعراض المرضية في القطط :
تماثل صورة المرض في القطط بصفة عامة صورته في الكالب وإن كانت 

تتميز بالشراسة والهياج أكثر وذلك بسبب خفة 
وجروح  خدوش  من  وماتحدثه  القطط  حركة 

بأظافرها وأسنانها. 
وتبدأ الحالة عادة بأن تختبئ القطة تحت قطع 
األثاث أو في ركن مظلم ، وتفقد شهيتها لألكل 
وتهاجم كل ما يقترب منها فتخدش يده أو وجهه 

ثم يصيبها الهزال والهبوط ثم الشلل لتموت بعد أيام قليلة.
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 III. األعراض المرضية في األبقار والماشية :

 3 حوالي  الماشية  في  الحضانة  فترة 
اسابيع ) سجلت حاالت وصلت فيها فترة 

الحضانة الي نحو ستة اشهر ( .
المرض  يبدأ  الهادئ  الشكل  في 
حركة  وتتوقف  الشهية  وتقل  بعسرهضم 
لعابي  وسيالن  انتفاخ  ويحدث  الكرش 
وارتجاف عضلي ويتبول بألم ويقل إدرار 

الحليب ويحدث هزال ، وتبدوأعراض القلق عليها ثم تبدأ في الهياج فتضرب األرض 
بحوافرها وتنطح كل مايقابلها بقرونها ورأسها وتخور بصوت عال غريب ولكن 
الرقبة وحساسية مفرطة  تشنجات عصبية في عضالت  ما تعض وتحدث  نادرا 
رغـاوي  خروج   مع  األرض  علي  الحيوان  ويقع  بالشلل  وتنتهي  لألصوات،  

وغازات من مخرجها الطبيعي  ثم الموت خالل من 3 الي 8 ايام  .

IV. األعراض المرضية في الغنم والماعز :

األعراض العصبية هي الصورة 
من  الحيوان  يعاني  حيث   ، المميزة 
تقلصات ونوبات عصبية ، ويبدأ في 
مهاجمة اإلنسان او افراد من القطيع 
وترتعش  بغزارة  الصوف  ويسقط 
اللعاب   افراز  ويزيد  العضالت 

ويعقب ذلك شلل يؤدي للنفوق.

V. األعراض المرضية في الفصيلة الخيلية : 

في  شديد  وتهيج  احمرار  حدوث  يالحظ   )  1  

االحتكاك  في  الحيوان  يبدأ  ثم  ومن  العقر  موضع 

باألجسام الصلبة في موضع العقر 

القلق والتوتر واإلضطراب  2 ( ينتاب الحيوان 

الشديد فيبدأ بالرقود ثم الوقوف ثم يضرب األرض 

بحوافره ويعض حواف المداود بأسنانه حتي تتكسر 

تلك األسنان وتزداد الحالة سوءا فيبدأ في عقر كل 

ما يصادفه .

انتصاب األذنين وتتقلص  الحيوانات األخري ونالحظ  يبدا في مهاجمة   )  3

الشفاه ويزيد إفراز اللعاب ويالحظ عدم قدرته علي البلع 

4 ( تحدث اضطرابات هضمية وتبدأ الحيوانات المصابة في عض  أعضائها 

وخاصة التناسلية منها  و مكان العقر ذاته ثم يظهر الشلل من الرأس والرقبة ممتدا 

الي باقي انحاء الجسم وتنفق في خالل 5 – 8 أيام . 

VI. األعراض المرضية فى الثعالب

الصفة المميزة هي إختفاء حالة الخوف عند الثعلب 

بالسكان  المأهولة  النهارواألماكن  في  الحيوان  ويظهر 

ويتعاقر مع الكالب ونادرا ما يهاجم اإلنسان .
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VII. األعراض المرضية في الخنازير : 

1( تبدأ األعراض بمالحظة القلق والتوتر واإلضطراب والتحفز للهجوم .
2( يلتوى األنف وتبدو عملية المضغ سريعة ويتساقط اللعاب بكثرة من الفم .

3( تحدث تقلصات في عضالت الجسم و يبدأ تحرك الحيوان للخلف .
4( في النهاية يحدث شلل وموت في خالل 12-48 ساعة من بدء ظهور األعراض . 

األعراض المرضية في الجمال :   .VIII

الهياج الشديد وصعوبة السيطرة علي الجمل المصاب ويبدأ في مهاجمة ما يقابله ثم تبدأ 
أعراض الشلل من اللسان وتستمر إلي باقي الجسم ويرقد الحيوان علي أحد جانبيه وينبغي 

هنا مالحظة أن الجمال المصابة بالسعار شديدة الخطورة ومن الصعب السيطرة عليها .

السعار في اإلنسان  
- حقائق سريعة عن المرض 1 :

ينتشر السعار فى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم  ، ويقتل أكثر من 	 
55000 انسان سنويًا  . 

15 مليون إنسان يتم تحصينهم بعد التعرض للعقر علي مستوي العالم  مما 	 
يجنبنا حوالي 327000 حالة وفاة سنويا  علي مستوي العالم .

أكثر من 95% من الوفيات تتم في افريقيا وأسيا	 
40% من المشتبه في إصابتهم بالسعار هم أطفال تحت سن الخامسة عشر.	 
فترةة حضانة المرض تستغرق عادة 1-3 شهور , ولكنها قد تتراوح مابين 	 

أقل من إسبوع إلي أكثر من سنة. 
ظهور 	  قبل  بالسعار  اإلصابة  ُينفى  أو  يؤكد  اآلن  حتى  اختبار  اى  يوجد  ال 

األعراض اإلكلينيكية 
) WHO ( 1 منظمة الصحة العالمية

الكالب هي مصدر العدوي الرئيسي بالنسبة لإلنسان بنسبة %99	 

تنظيف الجرح وتعقيمه خالل ساعات بعد العض قد يمنع اإلصابة بالمرض	 

غالب الناس في البداية يشعرون بألم أو وخز أو حكة جلدية في موضع العض 	 

)أو موضع دخول الفيروس(. 

قد يصاحب تلك األعراض أعراض عامة بالجسم تشبه ما يحدث عند التعرض ألي 

عدوى فيروسية مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم و قشعريرة و شعور بالتعب أو اإلرهاق 

بأن  األعراض  ذلك  بعد  تتدرج   ،  irritability بالتوتر  و شعور  بالعضالت  أوجاع  و 

يشعر المريض باإلعياء الشديد ويظهر عليه بجانب ارتفاع الحرارة التشوش والهياج و 

أخيرا التشنجات و الغيبوبة.
غير  عضلية  انقباضات  و  تقلصات  حدوث  الكلب  لداء  المميزة  األعراض  من 

منتظمة لعضالت التنفس و ذلك عند رؤية الماء وهذا ما يطلق عليه » رعب الماء« 

hydrophobia و قد تظهر عليهم نفس االعراض لهبات من الهواء موجهة نحوهم 

من  يكون  النقطة  هذه  وعند   aerophobia الهواء«  رعب   « يسمى  أيضا  وهذا 

الواضح عليهم شدة التأثر بداء الكلب. 

 أخيرا تتأثر كل أعضاء الجسم المختلفة ويموت المصاب بداء الكلب رغم ما 

يقدم له من عناية طبية  و أدوية  و دعم للتنفس بجهاز التنفس الصناعي.

وهناك نوع من داء الكلب paralytic rabies يظهر على المصاب به شلل 

موضع العض ثم ينتشر الشلل إلى بقية الجسم ثم يموت المصاب في النهاية.
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ما هي طرق الوقاية والعالج والتحصني ؟ -

ال يوجد عالج لمرض الكلب فى حالة ظهور األعراض المرضية على المصاب. 

لحظة  منذ  المرض  من  الوقاية  وتتمثل 

نقطة  أو  الجرح  بغسل  العضة  حدوث 

مع   ، فورا  والصابون  بالماء  التعّرض 

إعطاء  وينبغي   ، مطّهرة  مادة  استخدام 

باتباع  ممكن  وقت  أسرع  في  الكلب  لقاح 

منظمة  قبل  من  بها  المعترف  اإلجراءات 

عن  التخلي  ينبغي  كما  العالمية   الصحة 

استخدام لقاحات داء الكلب المعدة باألنسجة 

باللقاحات  عنها  واالستعاضة  العصبية  

أجّنة  استخدام  أو  الخاليا  بواسطة زرع  تنتج  التي  النقاء  والشديدة  والفعالة  الحديثة 

البيض  وينبغي إعطاء الجلوبيولين المناعي  لجميع المعرضين خاصة الذين يعانون 

ضعف المناعة ، وينبغي إعطاء جرعة تامة من الجلوبيولين المناعي المضاد للكلب 

أو أكبر كمية يمكن أن يتحّملها جسم اإلنسان داخل موضع الجرح وحوله.

-   ما هي أنواع اللقاح وكيف يعطى؟ 

لقاح  أول  مكتشف   )Louis Pasteur(باستير لويس  الفرنسي  العالم  عهد  منذ 

اللقاحات  من  العديد  وإنتاج  اكتشاف  تم  اليوم  وحتى  1883م  عام  في  الكلب  لداء 

ولكن معظمها الزال يستخدم نفس مبدأ باستير من 

حيث طريقة االستخدام او كمية ومواعيد الجرعات 

، وهذه اللقاحات هي في األساس نوع من العالج 

الوقائي 

استخدام لقاح الكلب قبل وبعد األصابة يتم كاآلتي :

» اواًل « التحصين قبل اإلصابة :
يتم تحصين العاملين بالمجال الطبي والبيطري والباحثين في المعامل المتخصصة:
أ ( تعطي 2 جــرعة من اللقاح المحضر علي الخاليا في اليـــوم )صفر( واليوم 
) 28 ( وجرعة منشطة بعد سنة ) وفي بعض المعامل في اليوم ) 90 ( ثم جرعة 

كل 3 سنوات . 
ب( يتم إعطاء 3 جرعات من اللقاح في األيام )صفر( و ) 7 ( و ) 28 ( وتعطي 

جرعة منشطة بعد سنة ثم بعد ذلك جرعة كل 3 سنوات .

» ثانيًا «  التحصين بعد العقر  :

1 ( في حالة حدوث العقر في الجسم واألطراف )عدا الرقبة والوجه ( يتم إعطاء 

المصاب 5 جرعات من اللقاح في األيام صفر ، 3 ، 14 ، 30 ولو وجدت األجسام 

المضادة بعد 15 يوم من آخر جرعة في معدل منخفض ) اقل من 2 وحدة دولية ( 

يعطي المصاب جرعة منشطة سادسة . 

                                                                               
لويس باستير                                
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2 ( لو كان مكان العقر الوجه والرقبة يحقن فوراً بعد تطهير 

الجرح بالجلوبيولين المناعي ) المصل المضاد للفيروس ( 

حول وتحت الجرح خالل مدة ال تزيد عن 2 – 3 ساعات . 

} الجرعة 20 وحدة دولية / كجم من وزن الجسم 
، نصف الجرعة حول الجرح والنصف اآلخر في 

مناطق متفرقة في العضل { 

إرشادات ما بعد العالج

عدم 	  في  الشديد  الحرص  مع  المعقور  الحيوان  علي  التحفظ  يجب 
وحدة  أقرب  الي  ويسلم  فمه  من  المتساقط  اللعاب  أو  للعقر  التعرض 
بيطرية أو الشرطة حيث يتم التحفظ عليه لمدة 15 يوم تحت المالحظة 
للتأكد من األصابة ، وفي حالة نفوق الحيوان أو إعدامه يتم ذلك وفقا 

للشروط البيئية والصحية الصحيحة . 
خطة العالج وفقا لإلحتماالت المختلفة تقتضي :	 

1( 5 جرعات مجانا في خالل شهر ) فى األيام صفر و 3 و 7و14و30 ( عن 
طريق العضل . 

2( لو تعرض نفس الشخص للعقر مرة أخري في خالل سنة يأخذ جرعة واحدة 
منشطة . 

3( لو تعرض نفس الشخص للعقر مرة جديدة في خالل 3 سنوات يأخذ 3 جرعات 
منشطة . 

4( لو تعرض نفس الشخص للعقر مجددا في خالل مدة تزيد عن 3 سنوات يأخذ 
الجرعات الخمسه كاملة

5( اذا مات الحيوان أثناء تعاطي العالج الواقي يجب علي المريض ان يأخذ جرعة 
سادسة في اليوم )90( من العقر كما يعطي المخالطين نفس الجرعة الوقائية . 

هل توجد استراتيجية الستئصال الوباء عالميا ؟ 	 

قامت في اآلونة األخيرة عدد من الدول األوربية بإجراء أبحاث في إمكانية 

تطعيم الحيوانات البرية وحتى الكالب بشكل واسع وشامل من أجل قطع خطوط 

انتشار المرض بشكل وبائي كامل  وقد استخدمت لقاحا عن طريق الفم يوضع علي 

نشارة زجاج دقيقة تجرح الفم حال ابتالع الطعم المحمل باللقاح ،  وتتوفر حاليا 

نتائج مشجعة يجري العمل على دراستها وإمكانية تعميمها على النطاق العالمي 

غير ان ارتفاع التكاليف لهذا التحصين الشامل يقف حجر عثرة امام تعميمه عالميا 

،  وقد نشهد قريبا حملة كونية الستئصال داء الكلب نهائيا من كرتنا األرضية لكن 

هذه المرة بتطعيم الحيوانات البرية والكالب وهذا ما سيتطلب بالضرورة توحيد 

البشرية مجتمعيًا وفي مقدمتهم  كل الجهود 

الصحة  ومسئولو  البيطريون  المسئولون 

وأفراد المجتمع بشكل متزامن ومستمر . 

 تشخيص مرض السعار • 

من  السعار  مرض  تشخيص  يعتبر 

علي  يتم  والتشخيص  البيطري  الطبيب  تواجه  التي  القرارات  وأهم  أصعب 

صورتين : 
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 --    تشخيص املرض  ظاهريا يعتمد علي : 

1 ( األعراض الظاهرية للمرض مثل الخوف من الماء أو الشلل أو تساقط 

اللعاب بغزارة أو سقوط الصوف في األغنام والماعز أو تكسر األسنان . 

2 ( مالحظة وجود تغير في طباع الحيوان كالهياج الشديدة أو الهدوء الشديد 

3 ( وجود اجسام غريبة في معدة الكلب كاألحجار أو األخشاب ) في حالة 

تشريح الجثة ( 

-    تشخيص املرض معمليا : 

في حالة تشخيص المرض معمليا :
 فإن اإلحتياطات الواجب اتخاذها من قبل األطباء والعاملين بالمعامل تتضمن مايلي : 

1 ( استخدام المالبس الواقية من قفازات سميكة وقناع واقي للرأس وغطاء واقي للمالبس 
ونظارة خاصة واقية . 

2 ( يجب وضع العينات في عبوات محكمة الغلق ، وأي تعامل مع العينة يجب أن يتم تحت 
جهاز الزرع النسيجي بالضغط السالب مزودا باألشعة فوق البنفسجية 

 %70  – بتركيز 40  والكحول   % بتركيز 1  الطبي  الصابون  مثل  المطهرات  استخدام   )  3
ومحلول البيتادين المطهر . 

4 ( يتم التخلص من جثث الحيوانات المصابة وفقا للشروط الصحية والبيئية الصحيحة . 
5 ( لو حدث جرح أثناء العمل يغسل فورا بلطف بالماء والصابون ثم يشطف جيدا ثم 

يوضع محلول مطهر قوي ) البيتادين المركز ( 
دوريا  الواقي  اللقاح  وأخذ  أشهر   6 كل  المناعي  المستوي  اختبار  إجراء  ينبغي   )  6

للمتعاملين مع العينات في المعامل .

الطرق الصحية الصحيحة إلرسال العينات الي المعامل تتضمن مايلي : 
1 ( ترسل الرأس كاملة مبردة في عبوة محكمة الغلق . 

2 ( أو يتم إرسـال المـخ فقـط موضـوع في محلـول جلسـرين ) 50% جليسرول في 
محلول ملحي ( 

اإلختبارات التشخيصية المستخدمة :
1( إختبار الفلورسنت المباشر : وهواختبار مبدئي سريع حيث يتم أخذ مسحة من 
المخ والمخيخ تم صبغها باألجسام المضادة المقرونة بمادة الفلوروسنت المشع بعد 

تثبيت هذه المسحات باألسيتون . 
السالبة  العينات  حالة  في  المخ   في  الرضيعة  التجارب  فئران  في  الحقن   )2
قاتلة  الفئران بعد اضافة مادة  للحقن في  العينة  يتم تجهيز  المجهري ،  بالفحص 
لتحديد  يوم   21 لمدة  المحقونة  الفئران  ومالحظة  المخ  في  حقنه  ثم  للبكتيريا 

األعراض العصبية كالشلل . 
الهيستوباثولوجي  الفحص   )3
بدون  مسحات  طريق  عن 
المرسلة  العينة  من  تثبيت 
السيلر  بصبغة  وتصبغ 
نجري  اجسام  لرؤية 
تحت    Negri Bodies

الميكروسكوب .
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التشخيص المقارن لمرض السعار في الحيوان
هناك بعض األمراض في الحيوانات تظهر أعراضا عصبية وشلل مما يعد 

تشابها مع مرض السعار وينبغي التفريق بينهم : 
الحيوان  بالرصاص : تظهر علي  للتسمم  الحادة  الحادة وتحت  1. اإلصابة 
أعراض إكلينيكية تشابه تلك التي تظهر في طور الهياج والجنون في السعار وكذا 
طور السكون من النوع الصامت ، لكن في حالة التسمم بالرصاص نري الحيوان 
اللعاب  ينساب  ال  ولكن  الفم  من  وتخرج رغاوى  الطبيعي  المخرج  من  يتحزق 

بغزارة من الفم مثلما يحدث في حالة السعار . 
2. كزاز الرضاعة المتقطع ) تشنجات الرضاعة ( : إن نقص » فيتامين أ « 

له أعراض تشمل تقلص في العضالت قد تماثل حالة السعار .
لها  فيكون  واألغنام  الماشية  في  خاصة  األعراض  تحدث   : الليستريا   .3
أعراض عصبية وشلل في الوجه ويتبع ذلك صعوبة في البلع والمضغ ونزول 

اللعاب من الفم . 
4. التسمم المعوي في األغنام : غالبا يحدث في الحمالن التي تتغذي علي 
ثم  مألوفة  غير  أشياء  وأكل  عصبية  اعراض  له  وتكون  بكثرة  الكربوهيدرات 

يحدث الموت المفاجئ لحوالي 90 % من الحاالت . 
5. تسمم الحمل : هذا المرض أيضا له أعراض عصبية لكنه يختلف بسبب 

»  Ketonuria  « وجود جسيمات كيتونية في البول
باستثناء  الحيوانات  كل  يصيب  فيروسي  مرض  وهو   : الكاذب  السعار   .6
تنتهي  وغالبا  حاد  تنفسية وعصبية وهرش  أعراض ظاهرية  ويسبب  الخنازير 

الحالة بالنفوق . 
وتنفسية  هضمية  اعراض  لها  الكالب  حصبة  أيضا   : الكالب  حصبة   .7

وعصبية وتساقط لعاب مصحوب برغاوي كثيرة .

أنواع اللقاحات المستخدمة حاليا لمرض السعار في الحيوانات :-

  Vero-cell  1( اللقاح الميت المحضر في خاليا الزرع النسيجي
ويستخدم في اإلنسان والحيوانات رتبة الرئيسيات مثل انسان الغابة بالحقن في 

عضلة الذراع  من 3 – 5 جرعات علي مدي شهر .

2( اللقاح المحضر بالهندسة الوراثية ) في الواليات المتحدة ( : 
في  الغابات علي مجروش زجاج  في  تجربته  وتمت  الفم  يعطي عن طريق 
الطعم ويرش بالطائرات في أماكن تجمع الحيوانات البرية وأعطي أجسام مضادة 

بنسبة أعلي من اللقاحات األخري .

 Inactivated Tissue Culture  ( المثبط   النسيجي  الكلب  لقاح مرض   )3
Rabies Vaccine ( لقاح مثبط بمادة البينري إيثيلين أمين مضافا اليه هيدروكسيد 
األلومنيوم ) جيل ( كمنشط مناعي لوقاية الكالب والقطط وحيوانات المزرعة من 

مرض السعار .

برنامج التحصين للحيوانات : 
اوال : الكالب والقطط : 

جرعة واحدة 2سم  تحت الجلد أو عضل في عمر شهرين ويكرر سنويا 
ثانيا : حيوانات المزرعة : 

فى حالة الوقاية :
أغنام وماعز 3 سم       	    أبقار وجاموس 4 سم             	 

خيول وحمير 4 سم  	    جمال 6 سم        	 
في حالة العقر :

تعطي نفس الجرعات السابقة أسبوعيا لمدة خمس أسابيع متتالية   	
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إرشادات عامة 

المواشي التي تتعرض للعقر يجب ان تذبح قبل مضي ثالث أيام من وقت العقر . 1
الجهاز  وكذا  به  المحيطة  واألعصاب  بالعقر  المصاب  العضو  إعدام  ويتم 

العصبي المركزي كامال )المخ والنخاع الشوكي (.
اذا ظهرت األعراض علي الحيوان بعد العقر خالل فترة المالحظة التي تمتد . 2

من 3 أيام الي 6 أشهر تعدم الجثة بشكل كامل . 
يوضع الحيوان المعقور تحت المالحظة 6 أشهر ويصبح بعد ذلك اذا ثبت . 3

خلوه من المرض مع اعدام الجزء المصاب بالعقر واألعصاب المحيطة به 
وكذا الجهاز العصبى المركزى كاماًل .

 في حالة مهاجمة حيوان عاقر لمزرعة ، بها قطيع حالب واحتمال إصابة  -
بعض األبقار ، توضع جميع أبقار المزرعة تحت المالحظة والحجر ، مع 
غلي الحليب الناتج من المزرعة جيدا أو بسترته ويجب الحذر التام من 

وجود جروح بأيدي الحالبين . 
لو كان الحيوان منزلي - كلب حراسة مثال - يؤخذ ، ثم ُيحجر في الحجر  -

الصحي  و يراقب  لو عاش أكثر من 10أيام يعتبر غير مصاب  و لو نفق 
،  يكون الحيوان مصاب و يترتب عليه إصابة المعضوض بالمرض .

يجب العالج فورا حتى لو لم نكن متأكدين من أن الحيوان مصاب أم ال. -
للعاب  - التعرض  عدم  يفضل  لكن   ، آخر  إلى  إنسان  من  المرض  ينتقل  ال 

المعضوض .
ال يوجد عالج لهذا المرض إذا وصل الفيروس الى األعصاب.  -
التخلص من الكالب الضالة والقطط. -
قدر  - القري  المزارع وحول  في  والعرس  الفئران  القضاء علي  ضرورة 

المستطاع .
يتم التحصين اجباريا وسنويا للحيوانات في المناطق المعرضة لهجمات  -

الحيوانات المصابة بالمرض .

يتم التحكم في الكالب المرخصة داخل المنازل او في المزارع او المنشأت  -
وتكون مجنزرة وبكمامة علي الفم .

اليتم إدخال أي حيوانات قادمة من الخارج ) خاصة الكالب والقطط ( إاّل  -
بموجب الشهادة الصحية البيطرية الدالة علي الخلو من المرض والتحصين 

ضده . 
تبلغ الشرطة عن الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها لضبطها وتسليمها  -

للطبيب البيطري ليضع الحيوان العاقر تحت المالحظة لمعرفة ما إذا كان 
مصابًا بداء الكلب أو غير مصاب ؛ ومدة الرقابة هي 15 يومًا. 

في  - العمل  أثناء  الواقية   النظارات  ارتداء  بضرورة  تطالب  آراء  هناك 
الدماغ  وفتح  التشريح  أعمال  أو  المتخصصة   الحيوان  صحة  معامل 

للحيوانات المصابة حيث يمكن انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ للعين.
اإلسراع  - يجب   ، واليدين  والرأس  الوجه  وفي  كثيرة  الجروح  كانت  إذا 

نتيجة  وإذا ظهرت  للتشخيص.  انتظار  دون  فورا  اللقاح  وأخذ  بالعالج  
التشخيص بعد ذلك سلبية يوقف العالج ألن عامل الوقت مهم جدا في هذا 

المرض. 
رخصة   - علي  الحصول  طلب  حالة  في  للكالب  اإلجباري  التحصين 

بإعطائها اللقاح ليحصنها ضد المرض .
في حالة الوقاية ال تحصن الحيوانات المريضة أو المجهدة  يمكن استخدام  -

اللقاح في الحيوانات العشار 
يحفظ اللقاح بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة  -

يحفظ في الثالجة عند درجة حرارة 2 – 7 م  وفترة الصالحية عام من 
تاريخ اإلنتاج  .

يتوافر التحصين فى عبوات سعة 2 سم وسعة 42 سم . -
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عشر  كل  في  يموت  فإنه  منه  الوقاية  يمكن  الكلب  داء  أن  من  الرغم  على 

دقائق شخص في هذا العالم بالمرض والهدف من جعل يوم الثامن من سبتمبر 

اليوم العالمي لداء الكلب هو توعية الناس في كل أرجاء المعمورة حول مخاطر 

المرض وكيفية التعاون إلنهائه من كل أنحاء العالم

نصائح عامة 
ماذا أفعل عندما أتعرض للعض؟

إياك واالرتباك! اغسل مكان العض مباشرة بشكل جيد وعميق بالماء الجاري 

والصابون لمدة التقل عن عشر دقائق.

راجع أقرب مركز لمعالجة األشخاص المعضوضين في منطقتك بأسرع وقت 

ممكن

يجب معالجة الجرح بشكل جيد وتناول الجرعات الدوائية المخصصة لذلك 

ويمكن أن تحتاج الى جرعات عالجية داعمة ، إذا تم ذلك بشكل سريع وخالل 

الكلب  بداء  العدوى  ايقاف  فيمكن  للعض  تعرضك  من  األولى  الست  الساعات 
والوقاية من االصابة

إذا كان ممكنًا يمكن عزل الكلب العاض بمكان آمن أو تذكر تصرفاته وشكله 
كما يجب االبالغ عن كل حالة عض الى السلطات المختصة

لنعمل معًا لنضع نهاية لداء الكلب!!
حصن كلبك أو قطتك ضد داء الكلب        

لقاحات  حول  مباشرة  البيطري  الطبيب  استشر 

أو  كلب  اقتنائك  عند  ومواعيدها  املتوفرة  الكلب 

إلبقاء  سنوياً  التحصني  إعادة  جيب  أنه  تذكر!!  قطة 

حيواناتك آمنة 

التسمح لكلبك أو قطتك بالتجول حرة في األماكن العامة
العامة  األماكن  يف  حراً  يتجول  كلبك  تركت  إذا 
 ، فإنه يصبح أكثر عرضة خلطر االصابة بداء الكلب 

راقب كلبك دائماً يف األماكن العامة . 

عَلم األطفال وانصحهم!!!
الكالب  لعضات  عرضة  أكثر  عادة  األطفال  يكون 

تصرفات  نتيجة  العضات  أغلب  وحتدث  البالغني  من 

األطفال  وتعليم  نصح  الضروري  من  الكالب.هلذا  مع  وتعاملهم  األطفال 

كيفية التعامل مع الكالب         

كيف يمكن أن أتجنب العض؟؟
إياك أن تزعج كلباً يأكل أو ينام أو يعتين بصغاره  قد 

خافت  إذا  الكالب  تعض 

أو مت مفاجأتها 

إياك أن ترمي الكالب 

بالعصي واحلجارة
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إذا كانت  الكالب  التقرتب كثرياً من 

مربوطة أو خلف السور

 
فقد  الكالب  صغار  من  التقرتب 

أنواع  من  كنوع  أمهم  تعضك 

احلماية هلم

التتحرك أو تركض سريعاً بالقرب 

من الكالب

 

إياك أن تستدير وتركض!! 	 	

 

التنظر بشكل مباشر يف عني 

الكلب

إذا اقرتب كلب عصيب 

منك، توقف يف مكانك... 

وانظر فقط اىل األرض... 

شديد  ببطء  وتراجع 

حنو اخللف
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إذا اقرتب منك كلب يهدر أو ينبح .. اثبت يف مكانك.. وثبت يديك على 

اجلوانب .. وامسح للكلب أن يشمك.. فغالباً ما سيغادرك بأمان بعد ذلك

إذا هامجك كلب فاختذ وضعية الصخرة ملتفاً كالكرة.. مؤمناً 

احلماية لوجهك


